Concurso Público Nº 001/2014
Prova Objetiva – 21/09/2014

ESCRITURÁRIO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES

1. Aguarde autorização para abrir o Caderno de Prova. Antes de iniciar a resolução das questões,
confira a numeração de todas as páginas.
2. A prova é composta de 40 (quarenta) questões objetivas do tipo múltipla escolha, contendo 5
(cinco) alternativas (A, B, C, D, e E), sempre na sequência, das quais somente uma alternativa
estará correta, sendo 05 questões de língua portuguesa, 05 questões de matemática, 10 questões
de conhecimento gerais (atualidades) e 20 questões de conhecimentos específicos da função.
3. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas
perguntas aos aplicadores de prova.
4. A prova é INDIVIDUAL. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre
os candidatos, nem consulta de qualquer natureza, quer seja material bibliográfico, calculadora,
telefone celular, fones de ouvido ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos ou similares. O não
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
5. A duração da prova será de 04h00min (quatro horas). Esse tempo inclui a resolução das questões
e a transcrição das respostas para o Cartão de Resposta.
6. Ao receber o Cartão de Resposta, verifique se os dados impressos nele correspondem ao seu.
Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal da sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores. Assine no local indicado.
7. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o Cartão de Resposta, tendo o
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. Preencha assim:
8. Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do Cartão de Resposta,
que será o único documento válido pra efeito de correção da prova objetiva. Não haverá
substituição do Cartão de Resposta em caso de erro ou rasura do candidato.
9. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em desacordo com o edital, tais como:
dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada ou em desacordo com o modelo
previsto no cartão-resposta.
10. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora
contada do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Prova.
11. Os 2 (dois) últimos candidatos somente poderão deixar o local da prova escrita, simultaneamente,
após assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de Respostas para
correção.

Língua
Portuguesa

Matemática

Conhecimento
Geral (atualidade)

Conhecimento
Específico

.................................................................................................................................................................................................
RESPOSTAS
01 02 03 04 05 -

06 07 08 09 10 -

11 12 13 14 15 -

16 17 18 19 20 -

21 22 23 24 25 -

BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, a expansão do uso da Internet
atingiu também a educação. Sendo assim:

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

A) serve para que os alunos fiquem sempre em casa,
utilizando esse mecanismo, a fim de fugirem dos
perigos das ruas e do convívio humano.
B) foi criada nos tempos modernos, primeiro para ser
mecanismo militar e depois veio para dentro da
escola para expor os projetos atrativos.
C) se tornou uma tradição desde a escola medieval,
passou pela escola moderna e chegou à escola
contemporânea.
D) se envolveu nas tecnologias digitais. Assim os alunos
podem se divertir em sala de aula.
E) tanto escolas quanto universidades buscam esse
mecanismos para se tornar públicas, criam páginas
na rede com perfil mecânico e semelhante. A maioria
demonstra a linha de ensino e o funcionamento da
instituição.

Baseando-se no texto a seguir, responda as
questões 01 e 02:
O uso da internet na Educação

Entre todos os meios de comunicação existentes
a internet é a principal, pois possibilita acesso sem
restrições e favorece a dispersão de notícias em curto
espaço de tempo. Essa facilidade de informação coloca
em risco certos grupos políticos. A internet é capaz de
oferecer condições para praticamente todas as pessoas,
de acordo com os seus interesses, desenvolver sites nos
quais possa divulgar o que achar necessário sem haver a
necessidade de adquirir uma concessão por parte do
governo. Diante desse contexto fica claro que esse
instrumento está aberto pra todos, podendo falar o que
pensa e disponibilizar serviços, no entanto, é preciso
tomar cuidados para administrá-las. A expansão do uso da
internet atingiu também a educação, tanto escolas como
universidades buscam esse mecanismo para se tornar
públicas, diante disso criam páginas na rede com perfil
mecânico e semelhante, a maioria demonstra a linha de
ensino e o funcionamento da instituição. Em alguns casos
existem aquelas que expõem projetos diferenciados e
atrativos.
O sistema de ensino em caráter presencial tende
a sofrer alterações proporcionadas pela rede de
computadores, nesse caso não existem barreiras físicas
com muro e grades, pois a internet é aberta a todos, desse
modo ocorre um grande fluxo de comunicação em nível
regional ou mundial, além das trocas de informações,
dados, pesquisas, experiências entre outras.
Aula virtual é a grande tendência dos próximos
anos, nessa modalidade o aluno pode ter aulas no
momento favorável ao seu horário ou em tempo real que
possibilita o confronto entre professor e aluno.
A facilidade desse tipo de método de ensino é de
oferecer condições ao aluno frequentar o curso desejado,
mesmo a alguns quilômetros de distância da instituição de
ensino.

QUESTÃO 02
Segundo o texto, o sistema de ensino em caráter
presencial tende a sofrer alterações proporcionadas pela
rede de computadores e nesse caso não existem barreiras
físicas com muro e grades, porque:
A) a Internet é aberta a todos e desse modo ocorre um
grande fluxo de comunicação em nível regional ou
mundial, além das trocas de informações, dados,
pesquisas, experiências, entre outras.
B) a Internet, embora aberta a todos, é limitada e o fluxo
de informações diminui à medida que o tempo passa
e se consolidam os conhecimentos.
C) a Internet, especialmente no Brasil, possui um fluxo
controlado de informações e comunicações, porque
se configura como artifício de dados fechados
sobretudo.
D) a Internet é um recurso de uso mundial e qualquer
um pode acessar qualquer coisa, a qualquer hora,
bem como utilizar para seu benefício ou malefício.
E) a Internet é uma rede de pessoas que se comunicam
de dia ou de noite, utilizando o fluxo de informações
para poder buscar instrução e conhecimento.

QUESTÃO 03
"... os europeus conquistaram há muito tempo, uma
economia forte, apesar dos abalos eventuais."
O vocábulo grifado no período acima pode completar, com
o mesmo sentido, a seguinte sentença:

(Texto de Eduardo de Freitas, Graduado em Geografia, Equipe Brasil Escola.
Disponível em http://educador.brasilescola.com/sugestoes-pais-professores/ouso-internet-na-educacao.htm. Acesso em 09 jul 2014, 19h47m.)
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A)
B)
C)
D)
E)

A) ....... quatro anos estabelecíamos, no Brasil, um
marco científico na pesquisa com as células-tronco.
B) ...... uma infinidade de doces para serem doados às
crianças.
C) ...... na vida, períodos de amargura, mas também
períodos de vitória e bem estar.
D) Daqui ....... cinco anos, teremos várias naves
brasileiras indo para o espaço sideral.
E) ...... males que vêm para o bem.

2.500
25.000
60.000
250.000
600.000

QUESTÃO 07
Uma aplicação a juros simples de R$ 80.000,00 aplicado
num prazo de 180 dias a uma taxa anual de 20% rendeu
um juro simples de:

QUESTÃO 04

A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a alternativa em que todas as palavras seguem a
mesma regra de acentuação verificada na palavra “súbito”:
A) conselho, energético, extrafísica, completamente,
sólido.
B) território, responsável, implacável, antológico,
período.
C) cíclica, cânone, célula, próximo, cônico.
D) verão, emoções, açúcar, prático, cômputo.
E) várias, combinação, paciência, terrível, nível.

R$ 8.000,00
R$ 12.500,00
R$ 16.000,00
R$ 28.000,00
R$ 40.000,00

QUESTÃO 08
O produto de dois números é
. Sabe-se que um
deles supera o outro em 16 unidades. O maior número é:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 05
A única alternativa em que o que não é pronome relativo
é:
A) O aluno que realizou os melhores trabalhos
acadêmicos foi beneficiado pelo Programa Ciências
sem Fronteiras.
B) A fertilidade que beneficia o solo é a mesma que
produz alimento ao ser humano.
C) As pessoas que dedicam alguns momentos do seu
dia à oração, são mais felizes e saudáveis.
D) Afirmava que não iria à faculdade naquela semana.
E) As ideias que orientavam os políticos daquela época,
eram idôneas, honestas e críveis.

9m
15 m
24 m
25 m
27 m

QUESTÃO 09
Depositei 240 moedas num cofre para moedas. 25% das
moedas são de um real; 40% do total de moedas são de
50 centavos de real; 20% do total de moedas são de 25
centavos de real e o restante são moedas de 10 centavos
de real. O acumulado no cofre, em reais, é de:
A)
B)
C)
D)
E)

MATEMÁTICA

R$ 87,50
R$ 92,80
R$ 108,60
R$ 119,20
R$ 123,60

QUESTÃO 10
QUESTÃO 06

Dada

algébrica de segundo grau
, o valor de
positivo,
para que a equação tenha duas raízes iguais, é:

Se num determinado país, no ano de 2000, a população
considerada pobre era de 2.000.000 habitantes; se desse
total, 25% passassem em 2007 para a classe média e, dos
que passassem para a classe média em 2007, 5%
passariam para a classe alta em 2014. Dos 2.000.000
habitantes da classe pobre no ano 2000, o total de
pessoas que passariam para a classe alta em 2014
seriam:

A)
B)
C)
D)
E)
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2
3
4
5
6

a

equação
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 15
Assinale a localização da primeira escola do município de
Toledo.

QUESTÃO 11

A)
B)
C)
D)
E)

O município de Toledo foi emancipado em 1951, pela Lei
790, sancionada pelo governador do Paraná, Bento
Munhoz da Rocha Neto. Assinale a alternativa que indica
o município do qual foi emancipado.
A)
B)
C)
D)
E)

Guaraniaçu.
Laranjeiras do Sul.
Cascavel.
Santa Tereza Do Oeste.
Foz do Iguaçu.

QUESTÃO 16
Companhia Colonizadora que organizou a colonização,
fundamentada em pequenas propriedades, promovendo
assim a exploração e a ocupação de uma área adquirida
dos ingleses - a Fazenda Britânia, no oeste paranaense.
Assinale o nome dessa empresa colonizadora que
colonizou parte das terras do extremo oeste paranaense,
especialmente Toledo e Marechal Cândido Rondon.

QUESTÃO 12
Pela Lei 704, de 29 de agosto de 1853, o Paraná foi
elevado à categoria de Província. Assinale a alternativa
que indica o Estado brasileiro ao qual a Comarca do
Paraná pertencia antes de ser Província.
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso.
Rio Grande do Sul.
Santa Catarina.
São Paulo.

Espéria.
Maripá.
Pinho e Terras.
Mate Laranjeiras.
Bento Gonçalves.

QUESTÃO 17

QUESTÃO 13

Com amparo na Constituição Brasileira, existe uma lei que
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências. Assinale a alternativa que apresenta essa
lei.

Entre os poderes estatais existentes no Brasil, um deles,
no município, é representado pelo prefeito e secretários.
Assinale a alternativa que apresenta esse poder.
A)
B)
C)
D)
E)

Centro.
Jardim La Salle.
Vila Industrial.
Vila Pioneiro.
Vila Operária.

Poder Judiciário.
Poder Executivo.
Poder Relativo.
Poder Moderador.
Poder Legislativo.

A)
B)
C)
D)
E)

Lei Complementar nº 2000, de maio de 2005.
Lei de finanças nº 76, de setembro de 2001.
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Lei de responsabilidade nº 99, de junho de 2010.
Lei de responsabilidade nº 41, de março de 2000.

QUESTÃO 14
A atual Constituição Federal brasileira foi constituída
através de um longo processo, iniciado em 1985, no
governo de José Sarney. Assinale a alternativa que indica
o ano em que passou a vigorar a atual Constituição.
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 18
Os símbolos municipais de Toledo são três. Assinale a
alternativa que apresenta esses símbolos.
A)
B)
C)
D)
E)

1986
1985
1987
1988
1989
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Brasão; Hino; Armas.
Brasão; Selo; Armas.
Selo; Hino; Bandeira.
Bandeira; Hino; Brasão.
Bandeira; Hino; Armas.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 22

Na região oeste do Estado do Paraná estão localizadas as
Cataratas do Iguaçu. Assinale a alternativa abaixo que
indica o nome do Parque Nacional onde se encontram as
Cataratas do Rio Iguaçu.

Trata-se do documento expresso que traz a definição do
sistema de qualidade adotado pela empresa, explicitando
o compromisso da alta administração com a qualidade e
servindo como guia filosófico para as ações gerenciais,
táticas e operacionais:

A)
B)
C)
D)
E)

Parque Nacional das Sete Quedas.
Parque Nacional da Tri-Fronteira.
Parque Nacional do Iguaçu.
Parque Nacional Ambiental.
Parque Nacional das Cataratas.

A)
B)
C)
D)
E)

Meta de Qualidade.
Política de Qualidade.
Estratégia de Qualidade.
Kaizen.
Feedback.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 20

Uma organização é formada, também, por pessoas, que
trazem consigo um conjunto de conceitos e
comportamentos que acabam por influenciar a
organização tanto de modo positivo como negativo. Nesse
contexto, a organização possui dois elementos que são
nitidamente influenciados pelas pessoas. O primeiro é
mais amplo dentro da organização e tem mudança mais
lenta. Já o segundo é mais imediato, de fácil
transformação e é resultante do primeiro. São eles:

Assinale a alternativa que apresenta o número de
unidades políticas, de Estados e de distrito Federal que
compõem a Federação brasileira.
A) 27 unidades políticas, sendo 25 Estados e dois
Distritos Federais.
B) 26 unidades políticas, sendo 24 Estados e dois
Distritos Federais.
C) 27 unidades políticas, sendo 26 Estados e um Distrito
Federal.
D) 26 unidades políticas, sendo 25 Estados e um Distrito
Federal.
E) 25 unidades políticas, sendo 24 Estados e um Distrito
Federal.

A)
B)
C)
D)
E)

Cultura organizacional e clima organizacional.
Eficiência organizacional e eficácia.
Estratégia e tática.
Clima organizacional e cultura organizacional.
Eficácia organizacional e eficiência.

QUESTÃO 24
Ferramenta de qualidade que tem como objetivo identificar
as possíveis causas de um problema e seus efeitos:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 21
A redação oficial é o modo pelo qual o Poder Público se
comunica por meio de atos normativos e comunicações. A
comunicação deve ser ausente de impressões pessoais e
deve estar sempre voltada ao interesse público. O atributo
que confere essa característica às comunicações oficiais é
a:
A)
B)
C)
D)
E)

Fluxograma.
Diagrama de Paretto.
Diagrama de Ishikawa.
Histograma.
Controle Estatístico de Processo.

QUESTÃO 25

Eficiência.
Impessoalidade.
Objetividade.
Legalidade.
Moralidade.

Do ponto de vista organizacional, as empresas são
divididas em níveis administrativos a fim de facilitar a
tomada de decisão e a própria divisão do trabalho. São
níveis administrativos:
A)
B)
C)
D)
E)
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Eficiência, eficácia e efetividade.
Hierarquia e controle.
Recursos Humanos, financeiro e contabilidade.
Planejamento, direção, organização e controle.
Operacional, tático e estratégico.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 30

Matheus comprou um aparelho de blu-ray pela internet.
Estava satisfeito com o produto e registrou sua opinião no
site a fim de que a empresa mantivesse a qualidade.
Olhando a venda como um sistema organizacional, a
opinião do cliente representou:

A Lei Complemetar 101/2000 estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal. Deste modo, as normas dessa lei obrigam os
seguintes entes federativos, em sentido amplo:

A)
B)
C)
D)
E)

A) À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios.
B) Aos Municípios.
C) Aos Estados e ao Distrito Federal.
D) Aos Estados e à União.
E) Aos Municípios e ao Distrito Federal.

Entrada de produto.
Saída de informação.
Saída de produto.
Feedback ou retroação.
Processamento da informação.

QUESTÃO 27

QUESTÃO 31

Atividade material que é imputada por meio de lei ao
Estado, para que este exerça diretamente ou por meio de
seus delegados, buscando satisfazer concretamente as
necessidades coletivas, sob o regime jurídico total ou
parcialmente público, refere-se à definição de:

É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados
para a venda de bens inservíveis para a administração ou
de produtos legalmente apreendidos ou penhorados:
A)
B)
C)
D)
E)

A) Empresa Pública.
B)
C)
D)
E)

Sociedade de Economia Mista.
Bens Públicos.
Autarquia.
Serviço público.

Concorrência.
Tomada de preços.
Convite.
Concurso.
Leilão.

QUESTÃO 32
12. Criada pela lei nº 10.520/2002, o pregão é a
modalidade de licitação:

QUESTÃO 28

A) Voltada para a venda de produtos apreendidos, a
quem oferecer maior lance.
B) Para restauração de obras de arte e bens de valor
histórico.
C) Em que a habilitação do vencedor ocorre após a
classificação das propostas.
D) Reservada à compra de bens de pequeno valor e
alienação de produtos legalmente apreendidos ou
penhorados.
E) Realizada
entre
interessados
previamente
cadastrados e convidados por carta-convite.

São formas de delegação do serviço público:
A)
B)
C)
D)
E)

Encampação, Caducidade e Rescisão.
Terceirização e Concurso Público.
Concessão, Permissão e Autorização.
Legalidade, Impessoalidade e Moralidade.
Generalidade e Universalidade.

QUESTÃO 29
Trata-se de um conjunto de poderes que o ordenamento
jurídico outorga aos agentes públicos para que lhes seja
possível o cumprimento do dever. É, portanto, um dos
requisitos para a validade do ato administrativo:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 33
De modo expresso na Constituição Federal já modificada
pela Emenda Constitucional nº 19, caso haja
compatibilidade de horário, é lícito o caso de acumulação:

Finalidade.
Competência.
Ato administrativo.
Ato discricionário.
Ato vinculado.

A)
B)
C)
D)
E)
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de dois cargos gerenciais.
de dois cargos de comissão.
de um cargo técnico e de um cargo de engenheiro.
de um cargo de professor e um cargo de engenheiro.
de dois cargos de auxiliar técnico.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 37

Nos contratos administrativos, não configura cláusula
exorbitante válida:

A respeito das Intranets e da Internet, assinale a
alternativa correta:

A)
B)
C)
D)
E)

A) Intranet é uma rede restrita a um mesmo espaço
físico de uma empresa.
B) Intranets são apenas redes locais e a internet é uma
rede de longa distância.
C) As intranets são redes públicas.
D) Tanto as Intranets como a Internet utilizam os
mesmos protocolos de comunicação.
E) A Internet é um conjunto de várias intranets.

Alteração unilateral.
Fiscalização da execução do contrato.
Aplicação de penalidades.
Aplicação de sanções penais.
Uso da exceção do contrato não cumprido pelo
particular.

QUESTÃO 35
QUESTÃO 38

Com relação ao ato administrativo e sua validade:

Sobre o uso do correio eletrônico, é correto afirmar:

A) O ato é renunciável e somente pode ser executado
por agente público sem competência para tanto.
B) O motivo e o objeto caracterizam o mérito
administrativo.
C) Requisitos formais são importantes e obrigatórios
para a externalização de um ato administrativo.
D) É válido o ato administrativo que visa,
cumulativamente, o interesse público e privado.
E) O ato administrativo em que falte um dos elementos
essenciais de validade será considerado inexistente,
independente de qualquer decisão administrativa ou
mesmo judicial.

A) Para duas pessoas trocarem mensagens de correio
eletrônico não é necessário que as duas estejam online simultaneamente.
B) Para adicionar um destinatário oculto basta incluí-lo
na caixa que se apresenta com “Cc”.
C) Arquivos com extensões que não são lidas pelo
navegador não podem ser anexados.
D) O preenchimento dos campos “Para” e “Assunto” são
obrigatórios.
E) Os endereços de email normalmente se iniciam com
www.

QUESTÃO 36

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa correta:

Assinale a alternativa correta com relação aos editores de
texto:

A) Poder discricionário não pode ser controlado
judicialmente.
B) O poder de revisão dos atos administrativos deriva
do poder disciplinar.
C) Poder vinculado é aquele conferido à Administração
para praticar atos em que seja possível uma razoável
liberdade de atuação.
D) O agente que, apesar de agir dentro de sua
competência, afasta-se do interesse público age com
desvio de poder.
E) Os poderes administrativos são renunciáveis.

A) Para salvar o documento em uma extensão diferente
do padrão, usa-se a alternativa de “salvar como”.
B) As funções de copiar, colar e recortar são dadas
respectivamente pelas teclas de atalho CTRL+C,
CTRL+V e CTRL+R.
C) Não é possível criar tabelas dentro de editores de
texto.
D) Um documento tem 10 páginas e se deseja imprimir
da página 5 a 7. Essa ação só é possível solicitando
uma página por vez das que se deseja imprimir.
E) Para apagar a última letra digitada de um texto usase a tecla delete.
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QUESTÃO 40
Com relação às planilhas eletrônicas, indique a afirmação
correta:
A) A função mesclar células serve para ordenar as
células em ordem crescente.
B) Quando a planilha eletrônica, ao invés de mostrar um
valor, preenche a célula com um conjunto de
caracteres do tipo ########, significa que houve um
erro na fórmula.
C) Quando se deseja sombrear de vermelho as células
com valores abaixo da média, usa-se a formatação
condicional.
D) Quando a planilha eletrônica, ao invés de mostrar um
valor, preenche a célula com #NOME?, significa que
a célula está protegida.
E) Suponha que na célula A1 exista a fórmula “=50+B1”
e que na célula B1 exista o valor 5. Considerando
ainda que todas as demais células estão vazias, ao
arrastar a alça de preenchimento da célula A1 para a
célula A2 o valor que aparecerá nesta última será 55.
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